
Pescari… de oameni
„Pe cînd trecea Isus pe lîngă marea Galileii, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, 
aruncînd o mreajă în mare, căci erau pescari. Isus le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face 
pescari de oameni.” Îndată, ei și-au lăsat mrejile, și au mers după El.” (Marcu 1:16-18).

A fi pescar înseamnă să cunoști peștii pe care vrei să-i prinzi, să ai 
echipamentul necesar ca să-i prinzi, să cunoști bine locul unde sunt peștii aceștia, 
și să știi ce fel de momeală să folosești.

Când misionarii merg pe câmpul de lucru, întâi studiază terenul, învață 
limba localnicilor, obiceiurile, cultura lor, pentru a ști cum să se apropie de ei. 
Evanghelia nu este un transplant de cultură, ci o revărsare de viață nouă și 
lumină. Rugăciunea e vitală în lucrarea de câștigare a sufletelor la mântuire, 
fiindcă „pescarul de oameni”, are de-a face cu puterea întunericului care trebuie 
zdrobită. Numai Duhul lui Dumnezeu poate face lucrul acesta. 

Diferența între pescuirea peștilor și pescuirea oamenilor este în faptul că „a 
prinde pești” înseamnă să scoți din apă peștii care astfel mor, pe când a fi pescar 
de oameni înseamnă a-i scoate pe aceștia din moarte la viață, din întunericul 
morții la lumina vieții. Dar așa cum peștii nu sar singuri în barca pescarului, nici 
oamenii nu vor veni singuri la adevărul mântuirii. De aceea Domnul Isus le 
spune ucenicilor Săi, „Duceți-vă și propovăduiți Evanghelia!”

În lume, mintea oamenilor este întunecată de dumnezeul veacului acestuia, 
Satana, care i-a orbit ca să nu vadă lumina Evangheliei (2 Cor. 4:4). Ca 
momeală pescarul folosește ce-i place peștelui, dar pescarul de oameni folosește 
ce-i trebuie sufletului, Evanghelia mântuirii. Propovăduirea acestei Evanghelii 
este o nebunie pentru lume, dar ea este puterea lui Dumnezeu (I Cor. 1:18).

Ca să fim buni pescari, trebuie să învățăm de la Domnul Isus cum să 
pescuim. El ne cheamă, „Veniți după Mine, și vă voi face pescari…” El este Cel 
care ne face pescari, nu cărțile. De la El învățăm să fim pescari de oameni. Să nu 
stăm, ci să ieșim în larg, și să pescuim!
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Biserica din San Leandro (San 
Francisco, Bay-Area), păstorită de 
fratele Ovidiu Rauca, salută biserica 
Betel cu textul de la Iosua 1:8, „Cartea 
aceasta a legii să nu se depărteze de 
gura ta; cugetă asupra ei zi și noapte, 
căutând să faci tot ce este scris în ea; 
căci atunci vei izbândi în toate lucrările 
t a l e , ș i a t u n c i v e i l u c r a c u 
înțelepciune”. În vara aceasta fanfara 
Soli Deo Gloria va face o vizită în 
b i s e r i c i l e d in San Leandro ș i 
Sacramento la 10-11 iunie, și tot acolo, 
la San Francisco, se va ține și convenția 
Asociației la 2-3 septembrie.

vvvvv
Printre cei care ne-au vizitat în 
duminica trecută pentru prima oară a 
fost și prietena Iluț Oana, pentru care 
ne rugăm să aibe binecuvântarea 
Domnului.

vvvvv
La Mulți Ani sorei Caty Podea, care și-
a serbat ziua de naștere duminica 
trecută. 

vvvvv
Am primit o scrisoare de mulțumire din 
partea orfelinatului de la Prilipeț 
pentru donația făcută din partea 
Bisericii Betel în cadrul fondului 
„Giucă-Flonta” inițiat după trecerea la 
Domnul a celor doi frați scumpi. Cei 
care doriți să continați donațiile pentru 
orfelinat, fondul acesta este deschis. În 
mod periodic, după cum se strâng 
banii, vor fi trimiși ca ajutor în 
România.

vvvvv
Duminica trecută la serviciul de seară 

Sâmbăta viitoare un grup de 
tineri și copii de la grupul nostru 
AWANA vor participa la concursul 
Biblic inter-bisericesc al cluburilor 
AWANA, care va avea loc la Grace 
Pointe, 1320 Chicago Ave. 
Naperville, IL 60540, de la orele 
9:00 dimineața.

De la noi vor participa următorii:
Gabriela Rășinar

Phineas și Yanis Gavril
Katelyn, Jessica și Jason Roșu
Gracie și Christian Cimpoeș

Mary Ann Tămășan
Daniel Gava

Sarah Hodoroabă
Renee și David Dobre

Bianca Voica
Ben și Cindu Popovici

Cristina și Rebecca Pop
Edy Bahnean

Ne bucurăm de râvna acestora 
pentru Cuvântul Domnului și le 

dorim succes la concurs.

Brian și Tabita Drinkall, misionari în 
Malaezia, au prezentat bucuriile și 
greutățile câmpului lor de misiune, și 
ne-au adus informații în legătură cu 
traducerea Bibliei în limbile indigene.

vvvvv
La inițiativa surorilor, în duminica 
trecută seara, după terminarea 
serviciului divin, am avut o masă de 
părtășie cu ceai, sandviciuri și alte 
bunătăți, dar și cu părtășie plăcută și 
bucurie în dragostea frățească. Surorile 
au hotărât ca în decursul anului 2017, 
în fiecare lună, în ultima duminică a 
lunii, să avem astfel de mese, agape de 
d r a g o s t e , î n c a re să ave m ș i 
sărbătorirea celor cu zile de naștere în 

„Nu sunt așa cum ar trebui să fiu, nu sunt așa 
cum aș dori să fiu, nu sunt așa cum sper să 
ajung să fiu… dar, prin mila lui Dumnezeu, 
nu sunt omul care am fost înainte de a-L fi 

întâlnit pe Hristos.”
(John Newton, autorul versurilor

cântării „Mărețul Har m-a mântuit”)



luna respectivă. Astfel, invităm toate 
surorile din biserică dacă au pe inimă 
această lucrare, să se adreseze sorei 
Magdalena Capotă, și să dea o mână 
de ajutor.

vvvvv
Bolnavii noștri:

Anunțăm că sora Letiția Târlea a 
alunecat și în căderea pricinuită și-a 
rupt mâna dreaptă, pe care o are acum 
în ghips. Ne rugăm pentru dânsa.

În luna februarie, către sfârșitul 
lunii, sora Maria Brânceanu urmează 
să fie supusă unei operații chirurgicale 
foarte delicate. S-o avem în rugăciune. 

vvvvv
Fratele Cornel și sora Veronica 
Bahnean, și fiul Ovidiu Bahnean și-au 
pezentat în fa ța 
p ă s t o r i l o r ș i 
diaconilor bisericii 
cererea și dorința lor 
de a fi membrii în 
biserica Betel. Faptul 
acesta dorim să fie o 
pricină de bucurie 
p e n t r u î n t r e a g a 
adunare.

vvvvv
Înainte de 
comunicarea făcută 
săptămâna trecută în 
legătură cu candidatura judecătorului 
Neil Gorsuch în Curtea Supremă a 
Statelor Unite, președintele Trump, 
vicepreședintele Pence, și alți membrii 

Mulțumim fratelui Viorel Truța pentru 
fotografiile pe care le face în fiecare duminică în 
timpul serviciilor noastre de închinăciune. În 
imaginile de mai sus, aspecte din adunarea 
bisericii în duminica trecută.

„Când am înțeles că Isus Hristos este 
Mântuitorul meu, am crezut în El și I-am 
predat viața mea în întregime. Povara a 
căzut de pe umerii mei, și inima mi s-a 
umplut de o dragoste fierbinte pentru 

Hristos. Aceasta s-a întâmplat acum vreo 
cincizeci de ani. L-am iubit atunci, dar L-am 

iubit mai mult în anul următor, și apoi și 
mai mult în anul care a urmat, și mereu mai 

mult de atunci în fiecare an.”
(George Muller)

„Dacă simt în mine o dorință pe care nimic 
din această lume n-o satisface, cea mai 
logică explicație este că am fost creat 

pentru altă lume.”
(C.S. Lewis)

ai familiilor lor, împreună cu Maureen 
Scalia, văduva fostului judecător 
Antonin Scalia, s-au strâns laolaltă într-
un cerc și s-au rugat.



„De	aceea,	
frați	sfinți,	
care	aveți	
parte	de	

chemarea	cerească,	ațintiți-
vă	privirile	la	Apostolul	și	

Marele	Preot	al	mărturisirii	
noastre,	adică	ISUS!”	

(Evrei	3:1)
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Cum este El, așa 
suntem și noi

„Cum este El, așa suntem și noi în lumea 
aceasta” (I Ioan 4:7).

După ce sângele Domnului Isus ne-a spălat de 
toate păcatele noastre, am fost făcuți fii ai lui 
Dumnezeu (Ioan 1:12-13). Am fost primiți în casa 
lui Dumnezeu, unde suntem și ne bucurăm de toate 
binecuvântările celei mai bune case (Evrei 3:6). 
Oricine este adoptat ca fiu de rege este tratat în 
consecință. Poate el nu-și dă seama, poate n-a ajuns 
la maturitatea gândirii ce înseamnă acest fapt, dar 
aceasta cu nimic nu-i scade din ceea ce este, adică 
fiul regelui.

Ce minunat! Ce har! Cât se ascunde în dosul 
acestor cuvinte! Cine va fi în stare în viața aceasta 
pământească să ia îndeajuns prin credință pentru 
sine din aceste bogății! Și cine oare va putea da 
îndeajuns din aceste cuvinte de har care ne aduc pe 
noi până în inima lui Dumnezeu, la sânul Tatălui, și 
ne lasă acolo pentru totdeauna: „Cum este El așa 
suntem și noi!” Aici am ajuns la marginea unor ape 
prea adânci pentru noi, la margine unor oceane  
atât de întinse încât nu pot cu privirea mea 
mărginită să-i văd malurile. Rămân în brațele 
Tatălui căci aici e bine și mă simt fericit la sânul 
Lui. El ne încurajează: „Aveți totul deplin în 
El” (Coloseni 2:10). „Ne-a dăruit tot ce privește 
viața și evlavia” (II Petru 1:3). „Toate sunt ale 
voastre” (I Cor. 3:21). „Având totdeauna în toate 
lucrurile din destul” (II Cor. 9:8). Asta pentru că ne-
a strămutat în Împărăția dragostei Lui (Col. 1:13).
Și fiindcă ne-a dat totul, până și viața Lui ca 

jertfă pentru păcat, de aceea Lui nu-i este rușine să 
ne numească frați (Evrei 2:11). El este fratele nostru 
cel mai mare (Romani 8:29). După ce El a luat 
murdăriile noastre asupra Lui, a înviat pentru că 
am fost socotiți neprihăniți, adică sfinți (Romani 
4:25). Ne-a prezentat Tatălui îmbrăcați în 
desăvârșirea Lui, și Tatăl ne-a primit îmbrăcați în 
El, și Își găsește plăcerea în noi, așa după cum Își 
găsește plăcerea în El, Cel ce ne înfățișează.

Astfel dar, fiindcă suntem în El, introduși în 
chipul Lui, Dumnezeu ne privește în toate exact așa 
cum Îl privește pe Fiul Său… Cum este El — în 
veșnicul prezent — exact așa suntem și noi în 
lumea aceasta, văzuți de Tatăl și de lume. Se poate 
vedea în tine Hristos Domnul?  (Marcu Nichifor)

Deșteptare
Pune-ți casa-n rânduială,
Frate, vremea s-a scurtat...
Și vom da o socoteală
Pentru tot ce ni s-a dat.

Câte daruri strălucite,
Pier fără nici un folos,
Stau pe raft nefolosite,
N-aduc slavă lui Hristos!

Se rup una câte una,
Foile din calendar...
Cum vom primi noi cununa
Dac-am trăit în zadar?

Mii de frați merg la pieire,
N-au lumina lui Isus,
Nu știu despre mântuire
Fi’ndcă nimeni nu le-a spus!

Cât avem în noi suflare,
Câte zile mai avem,
Să fim plini de-nflăcărare
Pentru Regele Suprem!

Să nu fim doar de fațadă,
Și să nu lucrăm deloc;
Pomul dacă n-are roadă,
E tăiat și bun de foc.

Doamne, dă-ne zel mai mare,
Și putere de-a lucra,
Dragoste mai jertfitoare
Pentru proslăvirea Ta!  (vp)

Cât avem în noi suflare
Să fim martori vestitori
Și oșteni

Cât avem în noi suflare
Câte zile mai avem,
Să fim plini de-nflăcărare  
Pentru Regele suprem.


